04/10/2017

ZESTAWIENIE NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN PRZEWIDZIANYCH W PRZEDSTAWIONYM PRZEZ PREZYDENTA
PROJEKCIE NOWELIZACJI USTAWY O KRAJOWEJ RADZIE SĄDOWNICTWA

Poniższe zestawienie prezentuje najważniejsze zmiany przewidziane w przedstawionym przez Prezydenta RP projekcie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz
niektórych innych ustaw. Zostały one porównane z obowiązującym stanem prawnym oraz z rozwiązaniami zawartymi w zawetowanej przez Prezydenta RP ustawie z dnia 12 lipca 2017 r. o
zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw.
W zestawieniu użyto następujących skrótów: KRS – Krajowa Rada Sądownictwa, MS – Minister Sprawiedliwości, NSA – Naczelny Sąd Administracyjny, SN – Sąd Najwyższy.
Tym samym odcieniem szarości w wierszach zaznaczono pełną lub niemal pełną zbieżność projektu prezydenckiego w danym zakresie z zawetowaną ustawą lub z ustawą obowiązującą.
Lp.

1.

PREZYDENCKI
projekt ustawy dot. KRS
15 sędziów do KRS wybiera Sejm większością
3/5 głosów, a w razie pata Sejm w głosowaniu
imiennym według zasady, że każdy poseł ma
tylko jeden głos i może głosować tylko na
jednego kandydata. Brak konkretnego
ustawowego wskazania, ilu sędziów ma
pochodzić z poszczególnych szczebli
Sejm wybiera spośród sędziów SN, sądów
powszechnych, sądów administracyjnych i
sądów wojskowych 15 członków KRS
większością 3/5 głosów w obecności co najmniej
połowy ustawowej liczby posłów.
Jeżeli w terminie 90 dni od ogłoszenia
obwieszczenia Marszałka Sejmu o rozpoczęciu
procedury zgłaszania kandydatów, Sejm nie
wybierze 15 członków KRS albo wybierze mniej

Przepis
projektu

art.
1 pkt 1 i
3
(nowy
art. 9a i
11d)

OBOWIĄZUJĄCA
ustawa o KRS z dnia 12 maja 2011 r.
15 sędziów do KRS wybierają
zgromadzenia ogólne poszczególnych
sadów oraz zebrania przedstawicieli
według następujących zasad:
 Zgromadzenie Ogólne Sędziów SN –
2 członków KRS;
 Zgromadzenie Sędziów Sądów
Wojskowych – 1 członek KRS;
 pozostałych członków KRS wybiera
zebranie przedstawicieli, których to
przedstawicieli powołują:
o zgromadzenia ogólne sędziów
wojewódzkich
sądów
administracyjnych – po 2
przedstawicieli każde;
o zgromadzenia sędziów sądów

Przepis
ustawy

art.
11-13

ZAWETOWANA
ustawa dot. KRS z dnia 12 lipca 2017 r.
15 sędziów do KRS wybiera Sejm zwykłą
większością głosów. Brak ustawowego
wskazania, ilu sędziów ma pochodzić z
poszczególnych szczebli
Sejm wybiera spośród sędziów SN, sądów
powszechnych, sądów administracyjnych
i sądów wojskowych 15 członków KRS.

Przepis
ustawy

art. 1
pkt 1
(zmiana
art. 10)

Uwaga: W zawetowanej ustawie z 20
lipca 2017 r. o Sądzie Najwyższym
przewidziano zmianę ustawy o KRS w ten
sposób, że Sejm wybiera członków KRS
większością 3/5 głosów w obecności co
najmniej połowy ustawowej liczby posłów
(nowy art. 9a). Równocześnie w ustawie
nie przewidziano mechanizmu na

Opracowanie: Krzysztof Riedl (INPRIS – Instytut Prawa i Społeczeństwa, inpris.pl)

Lp.

PREZYDENCKI
projekt ustawy dot. KRS
niż 15 członków KRS, wyboru na wolne
stanowiska dokonuje Sejm w głosowaniu
imiennym zgodnie z zasadą, że każdy poseł ma
tylko jeden głos i może głosować tylko na
jednego kandydata. Poseł oddaje w stosunku do
każdego kandydata głos „za”, „przeciw” lub
wstrzymuje się od głosu. Za wybranych
członków KRS uważa się kandydatów, którzy
uzyskali największą liczbę głosów (w razie
równej liczby decyduje mniejsza liczba głosów
„przeciw”). Gdy i w tej procedurze nie dojdzie
do wyboru 15 członków KRS, wybór na wolne
stanowiska przeprowadza się ponownie
(ponownie zgłaszani są kandydaci).
Sejm, w miarę możliwości, uwzględnia potrzebę
reprezentacji w KRS sędziów poszczególnych
rodzajów i szczebli sądów (brak konkretnego
podziału i ustawowych ograniczeń w tym
zakresie).

Przepis
projektu

OBOWIĄZUJĄCA
ustawa o KRS z dnia 12 maja 2011 r.
apelacyjnych
–
liczba
przedstawicieli wynosi 1/5
liczby sędziów poszczególnych
sądów apelacyjnych;
o zgromadzenia ogólne sędziów
okręgów
–
liczba
przedstawicieli wynosi 1/50
liczby sędziów poszczególnych
okręgów.

Przepis
ustawy

ZAWETOWANA
ustawa dot. KRS z dnia 12 lipca 2017 r.
wypadek pata.

Przepis
ustawy

Zebranie przedstawicieli zwołuje MS w
porozumieniu z Przewodniczącym KRS.
Ponadto zebrania zwoływane są przez
Przewodniczącego KRS raz na dwa lata
(lub na żądanie 1/3 przedstawicieli albo
wniosek KRS) i dokonują oceny
działalności członków sędziowskich KRS
i zgłaszają postulaty.
Uwaga: W ustawie określono także, że:
 Zgromadzenie Ogólne Sędziów NSA
wspólnie
z
przedstawicielami
zgromadzeń
ogólnych
wojewódzkich
sądów
administracyjnych – wybiera z
sędziów sądów administracyjnych 2
członków KRS;
 zebranie przedstawicieli zebrań
sędziów sądów apelacyjnych –
wybiera ze swego grona 2 członków

2
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PREZYDENCKI
projekt ustawy dot. KRS

2.

Kandydatów na sędziowskich członków KRS
zgłaszają grupy co najmniej 2000 obywateli lub
co najmniej 25 sędziów
Podmiotami uprawnionymi do zgłoszenia
kandydata na członka KRS są:
a) grupa co najmniej 2000 obywateli
(korzystających
z
pełni
praw
publicznych);
b) grupa co najmniej 25 sędziów (z
wyłączeniem
sędziów
w
stanie
spoczynku).

Przepis
projektu

art. 1 pkt
3 (nowy
art. 11a)

OBOWIĄZUJĄCA
ustawa o KRS z dnia 12 maja 2011 r.
KRS;
 zebranie przedstawicieli zebrań
sądów okręgowych – wybiera ze
swego grona 8 członków KRS.
Przepisy te TK w wyrok z 20.06.2017 r.
(K 5/17) uznał za niezgodne z
Konstytucją. W wydaniu orzeczenia
brały udział dwie osoby, co do których
podnoszone są zarzuty co do ich statusu
jako sędziów TK.
Ustawowa regulacja co do wyboru
kandydatów tylko w niektórych
przypadkach.
Kandydaci
na
sędziowskich członków KRS są zgłaszani
przez
zgromadzenia
ogólne
poszczególnych sądów lub dokonuje się
tego
w
ramach
zgromadzeń
przedstawicieli.
Brak
konkretnej,
ogólnej regulacji ustawowej.

Przepis
ustawy

inne
ustawy

ZAWETOWANA
ustawa dot. KRS z dnia 12 lipca 2017 r.

Kandydatów na sędziowskich członków
KRS zgłasza Prezydium Sejmu lub grupa
co najmniej 50 posłów spośród osób
zgłoszonych przez szereg podmiotów, w
tym grupy prokuratorów
„Kandydatów na kandydatów” na
sędziowskich członków KRS mogą
zgłaszać:
 stowarzyszenia zrzeszające sędziów
lub prokuratorów (do których zadań
statutowych należy reprezentowanie
sędziów/prokuratorów);
 grupy co najmniej 25 sędziów lub
prokuratorów;
 Naczelna Rada Adwokacja lub
Krajowa Rada Radców Prawnych lub
Krajowa Rada Notarialna.
Spośród

tych

osób

Przepis
ustawy

art. 1
pkt 1
(nowy
art. 11
ust. 2 i
art. 12)

zgłoszenia
3
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PREZYDENCKI
projekt ustawy dot. KRS

3.

4.

Wprowadzenie wspólnej kadencji członków
sędziowskich KRS
Sejm wybiera sędziów do KRS na wspólną
czteroletnią kadencję. Wspólna kadencja
rozpoczyna się z dniem następującym po dniu
wyboru ostatniego z nich. Członkowie KRS
poprzedniej kadencji pełnią swoje funkcje do
czasu rozpoczęcia kadencji nowych członków.
W razie potrzeby ponownego obsadzenia
mandatu członka sędziowskiego KRS przed
upływem kadencji dokonuje się wyboru
uzupełniającego, stosując normalną procedurę.
Kadencja tego członka upływa z dniem
zakończenia kadencji pozostałych członków
sędziowskich KRS.

Brak zmian w tym zakresie.

Przepis
projektu

art.
1 pkt 1
(nowy
art. 9a
ust. 1 i 3)

OBOWIĄZUJĄCA
ustawa o KRS z dnia 12 maja 2011 r.

Kadencje
sędziów
w
KRS
są
indywidualne – trwają 4 lata od
momentu ich rozpoczęcia (utrwalona
praktyka oparta na dotychczasowych
przepisach
ustawy,
zwłaszcza
powiązania kadencji przedstawicieli z
kadencją członków KRS, choć brak w
ustawie
przepisu,
który
wprost
stwierdzałby,
że
kadencje
są
indywidualne).
Uwaga: TK w wyroku z 20.06.2017 r. (K
5/17) uznał za niezgodne z Konstytucją
takie rozumienie przepisów ustawy,
zgodnie z którym kadencja sędziowskich
członków
KRS
ma
charakter
indywidualny. W wydaniu orzeczenia
brały udział dwie osoby, co do których
podnoszone są zarzuty co do ich statusu
jako sędziów TK.
KRS działa jako jednorodny organ.
Organami KRS są Przewodniczący KRS i
Prezydium KRS. Prezydium KRS składa
się z 6 członków: Przewodniczący KRS, 2
wiceprzewodniczących i 3 członków
KRS.

Przepis
ustawy

art. 13
ust. 3

ZAWETOWANA

Przepis
ustawy

ustawa dot. KRS z dnia 12 lipca 2017 r.
kandydatów na członków sędziowskich
KRS dokonuje Prezydium Sejmu lub grupa
co najmniej 50 posłów.
art. 1
Wprowadzenie
wspólnej
kadencji
pkt 1
członków sędziowskich KRS
(nowy
Sejm wybiera sędziów do KRS na wspólną
art. 10
czteroletnią kadencję.
ust. 1);
W
razie
konieczności
wyboru
art. 1
uzupełniającego, wyboru nowego członka pkt 2 i 3
dokonuje się na okres pozostały do (nowy
zakończenia kadencji.
art. 14
ust. 3)

art. 15

Wprowadzenie nowej struktury KRS –
Pierwszego i Drugiego Zgromadzenia
Rady
Organami KRS są Przewodniczący KRS,
Prezydium KRS, Pierwsze Zgromadzenie
Rady i Drugie Zgromadzenie Rady.
Pierwsze Zgromadzenie Rady składa się z:

Art. 1
pkt 4, 5
i7
(nowe
art. 15,
16,
21b)
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PREZYDENCKI
projekt ustawy dot. KRS

5.

Brak zmian w tym zakresie.

Przepis
projektu

OBOWIĄZUJĄCA
ustawa o KRS z dnia 12 maja 2011 r.

Wszelkie kompetencje KRS wykonuje
jako jednorodny organ kolegialny
(głosują wszyscy członkowie KRS
razem). Uchwały podejmuje KRS
bezwzględną większością głosów.

Przepis
ustawy

ZAWETOWANA
ustawa dot. KRS z dnia 12 lipca 2017 r.
Ministra Sprawiedliwości, Pierwszego
Prezesa SN, Prezesa NSA, osoby
powołanej przez Prezydenta, 4 posłów i 2
senatorów.
Drugie Zgromadzenie Rady składa się z 15
sędziów wybieranych przez Sejm.
Prezydium KRS składa się z 6 członków:
Przewodniczącego
KRS,
2
wiceprzewodniczących, jednego członka
wybranego przez KRS, Przewodniczącego
Pierwszego Zgromadzenia Rady i
Przewodniczącego
Drugiego
Zgromadzenia Rady.
Rozpatrywanie i ocena kandydatów na
sędziów
i
asesorów
sądowych
dokonywana jest przez Pierwsze i Drugie
Zgromadzenie, obradujące odrębnie (a
nie jako cała KRS)
Pierwsze i Drugie Zgromadzenie Rady
kolejno i osobno rozpatrują i oceniają
kandydatów na sędziów i asesorów,
wydają uchwały w tym zakresie.
W przypadku wydania pozytywnej oceny
kandydata przez oba Zgromadzenia jest
to równoznaczne z podjęciem uchwały
przez KRS o przedstawieniu tego
kandydata Prezydentowi.
W przypadku wydania rozbieżnych ocen
przez Pierwsze i Drugie Zgromadzenie,

Przepis
ustawy

art. 1
pkt 7 i
11
(nowy
art.
21a,
31a31c)

5
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PREZYDENCKI
projekt ustawy dot. KRS

6.

Brak zmian w tym zakresie.

Przepis
projektu

OBOWIĄZUJĄCA
ustawa o KRS z dnia 12 maja 2011 r.

Brak takiej regulacji wobec braku
Zgromadzeń Rady.

Przepis
ustawy

art. 44
ust. 1

ZAWETOWANA
ustawa dot. KRS z dnia 12 lipca 2017 r.
Zgromadzenie, które wydało ocenę
pozytywną, może skierować kandydaturę
do rozpatrzenia i oceny przez KRS w
pełnym składzie. W takim przypadku
wydanie oceny pozytywnej przez KRS
wymaga
większości
2/3
głosów
ustawowej liczby członków KRS. Jeśli
zostanie wydana ocena pozytywna, to
jest to równoznaczne z podjęciem
uchwały przez KRS o przedstawieniu tego
kandydata Prezydentowi. Jeśli mimo
rozbieżnych ocen żadne ze Zgromadzeń
nie
skierowało
kandydatury
do
rozpatrzenia i oceny przez KRS w pełnym
składzie lub mimo takiego skierowania
KRS w pełnym składzie nie podjęła
uchwały (w terminie 60 dni od podjęcia
ostatniej uchwały przez Zgromadzenia),
to jest to równoznaczne z uchwałą o
nieprzedstawieniu
kandydata
Prezydentowi.
W innych przypadkach (oceny negatywne
obu Zgromadzeń, brak uzyskania
większości 2/3 głosów w KRS obradującej
w pełnym składzie) uważa się, że KRS
przyjęła uchwałę o nieprzedstawieniu
Prezydentowi tego kandydata.
Brak odwołania od uchwał Zgromadzeń
co do oceny kandydatów na stanowiska

Przepis
ustawy

art. 1
pkt 11
(nowy

6
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PREZYDENCKI
projekt ustawy dot. KRS

7.

Wprowadzenie transmisji obrad KRS
Posiedzenie plenarne KRS są transmitowane za
pośrednictwem internetu.

8.

Wprowadzenie możliwości przeprowadzania
głosowań w trybie obiegowym
W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący
KRS
może
zarządzić
przeprowadzenie
głosowania
w
trybie
obiegowy
za
pośrednictwem
poczty
elektronicznej.
Głosowanie takie jest skuteczne, jeśli w
terminie wyznaczonym przez Przewodniczącego
dla zajęcia stanowiska głos odda co najmniej
połowa członków KRS.

Przepis
projektu

art. 1 pkt
6
(nowy
art.
20 ust. 1)
art. 1 pkt
7
(nowy
art. 21
ust. 2a i
2c)

OBOWIĄZUJĄCA
ustawa o KRS z dnia 12 maja 2011 r.

Brak takiej regulacji.

Brak takiej regulacji.

Przepis
ustawy

art. 20
ust. 1

ZAWETOWANA
ustawa dot. KRS z dnia 12 lipca 2017 r.
sędziów i asesorów
Od uchwał Pierwszego i Drugiego
Zgromadzenia Rady oraz od uchwał KRS w
przedmiocie wydania oceny kandydata
(po skierowaniu sprawy do oceny KRS w
pełnym
składzie)
nie
przysługuje
odwołanie.

Przepis
ustawy

art.
31d)

Na podstawie uchwał o wydaniu ocen
sporządza się uchwałę KRS w przedmiocie
przedstawienia Prezydentowi wniosku o
powołanie danego kandydata na
stanowisko sędziego i podpisuje ja
Przewodniczący KRS. Dopiero na tę
uchwałę przysługuje odwołanie (nowy
art. 31c ust. 5).
Brak takiej regulacji.

Wprowadzenie
możliwości
przeprowadzenia głosowań w trybie
obiegowym
Głosowanie może zostać przeprowadzone
w trybie obiegowym. W takim przypadku
do ważności uchwał KRS wymagane jest
oddanie głosów przez co najmniej połowę
jej składu.

Art. 1
pkt 6
(nowy
art. 21
ust. 3)

7
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PREZYDENCKI

projekt ustawy dot. KRS
Zmniejszenie możliwej liczebności zespołów
KRS do przygotowania sprawy indywidualnej
do rozpatrzenia oraz ograniczenie liczby
sędziów w takich zespołach
Zespół KRS wyznaczony w celu przygotowania
sprawy indywidualnej do rozpatrzenia na
posiedzeniu KRS liczy 3 osoby. Członkami
zespołu nie mogą być wyłącznie sędziowie.
10. Możliwość przedstawienia przez Ministra
Sprawiedliwości
opinii
w
sprawie
indywidualnej
Przewodniczący KRS zawiadamia MS o
powołaniu zespołu i informuje o sprawach
indywidualnych przekazanych zespołowi do
przygotowania. MS może przedstawić KRS
opinię w sprawie indywidualnej w terminie 21
dni. Przed upływem tego terminu zespół nie
może przyjąć stanowiska. Opinię MS dołącza się
do dokumentacji postępowania w sprawie.
11. Podwyższenie wymaganej większości, gdy KRS
rekomenduje na stanowisko sędziowskie lub
asesorskie osobą inną niż wskazana w
stanowisku zespołu
W przypadku, gdy KRS rekomenduje na
stanowisko sędziowskie/asesorskie osobę inną
niż
wskazana
w
stanowisku
zespołu
powołanego
do
przygotowania
sprawy
indywidualnej, wymagane jest podjęcie uchwały
większością 2/3 głosów w obecności co najmniej
połowy składu KRS.
9.

Przepis
projektu

art. 1 pkt
10
(nowy
art. 31
ust. 1 i
1a)

OBOWIĄZUJĄCA
ustawa o KRS z dnia 12 maja 2011 r.
W skład zespołu wyznaczonego w celu
przygotowania sprawy indywidualnej do
rozpatrzenia na posiedzeniu KRS
wchodzi od 3 do 5 członków KRS
(decyduje Przewodniczący KRS). Brak
ograniczeń co do liczby sędziów.

art. 1 pkt
10 (nowy
art. 31
ust. 2a2d)

Brak takiej regulacji.

art. 1 pkt
11
(nowy
art. 33
ust. 1a)

Brak takiej regulacji. KRS podejmuje
uchwały
bezwzględną
większością
głosów. Stanowisko zespołu nie wiąże
KRS.

Przepis
ustawy

art. 31

art. 33;
art. 21
ust. 2

ZAWETOWANA
ustawa dot. KRS z dnia 12 lipca 2017 r.
Wyłączenie udziału zespołów przy
ocenie kandydatów na sędziów i
asesorów
Zespoły są wyznaczane w celu
przygotowania spraw indywidualnych
innych niż dotyczące powołania do
pełnienia
urzędu
na
stanowisku
sędziego/asesora.
Brak takiej regulacji.

Przepis
ustawy

art. 1
pkt 10
(nowy
art. 31
ust. 1);
art. 1
pkt 14

Brak takiej regulacji wobec wyłączenia
udziału zespołu w ocenie kandydatów na
stanowiska sędziowskie i asesorskie.

8

Lp.

PREZYDENCKI
projekt ustawy dot. KRS

12. Wygaszenie kadencji członków sędziowskich
KRS
wybranych
na
podstawie
dotychczasowych przepisów
Członkowie sędziowscy KRS wybrani na
podstawie przepisów dotychczasowych pełnią
swoje funkcje do dnia rozpoczęcia wspólnej
kadencji nowych członków KRS, wybranych
przez Sejm według nowej procedury (art. 6).
Równocześnie ustalono, że Marszałek Sejmu
obwieszcza o rozpoczęciu procedury zgłaszania
kandydatów do KRS w terminie 7 dni od wejścia
w życie ustawy, a Sejm wybiera nowych
członków sędziowskich KRS najpóźniej w 60 dni
od ogłoszenia obwieszczenia (art. 7). Ustawa
wchodzi natomiast w życie po upływie 30 dni od
jej ogłoszenia (art. 8).
Uwaga: W przeciwieństwie do zawetowanej
ustawy w projekcie nie stwierdzono wprost, że
kadencja sędziowskich członków KRS ulega
wygaszeniu, ale wniosek ten wynika z art. 6 i 7
projektu. W art. 6 stwierdzono, że członkowie
pełnią swą funkcję do rozpoczęcia kadencji
nowych członków. W art. 7 wskazano co
prawda, że wybory nowych członków nastąpią
w związku z zakończeniem pełnienia funkcji
przez dotychczasowych, ale równocześnie jasno
określono terminy, kiedy ten wybór ma nastąpić
(najpóźniej 67 dni od wejścia w życie ustawy).

Przepis
projektu

art. 6-8

OBOWIĄZUJĄCA
ustawa o KRS z dnia 12 maja 2011 r.
Przepisy przejściowe

Przepis
ustawy

ZAWETOWANA
ustawa dot. KRS z dnia 12 lipca 2017 r.
Wygaszenie
kadencji
członków
sędziowskich KRS oraz członków KRS
będących posłami i senatorami po
upływie 30 dni od wejścia ustawy w
życie
Mandat członków sędziowskich KRS,
wybranych
na
podstawie
dotychczasowych
przepisów,
oraz
członków KRS będących posłami i
senatorami, wygasa po upływie 30 dni od
dnia wejścia w życie ustawy. Ustawa
wchodzi natomiast w życie po upływie 14
dni od jej ogłoszenia.

Przepis
ustawy

Art. 5
ust. 1 i
2

Dotychczasowi członkowie KRS pełnią
swoje funkcje do czasu rozpoczęcia
wspólnej kadencji nowych członków KRS.
Równocześnie wyboru nowych członków
KRS dokonuje się w terminie 30 dni od
dnia wygaśnięcia mandatów członków
dotychczasowych.
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projekt ustawy dot. KRS
13. Brak takiej regulacji.

14. Brak takiej regulacji.

Przepis
projektu

OBOWIĄZUJĄCA
ustawa o KRS z dnia 12 maja 2011 r.

Przepis
ustawy

ZAWETOWANA
ustawa dot. KRS z dnia 12 lipca 2017 r.
Rozwiązanie stosunku pracy z szefem
oraz pracownikami Biura KRS, chyba że
zostaną przedstawione nowe warunki
pracy i płacy
Przewodniczący KRS, w terminie 6
miesięcy od wejścia ustawy w życie, może
przedstawić szefowi i pracownikom Biura
KRS nowe warunki pracy i płacy. W razie
nieprzedstawienia nowych warunków w
tym terminie, stosunek pracy rozwiązuje
się z upływem tego terminu.
Wszystkie
niezakończone
sprawy
dotyczące powołania na stanowiska
sędziowskie i asesorskie, niezakończone
przed wejściem w życie ustawy,
rozpatruje się ponownie

Przepis
ustawy

art.
10 ust.
2i3

art. 11
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